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1. Inledning 

År 2009 tog Sveriges regering beslut om att avskaffa värnpliktssystemet i landet. Ett system 

som i någon mån varit aktivt sedan början av 1900-talet skulle nu bytas ut mot ett system helt 

byggt på frivillighet. Mårten Lindberg har i sin forskningsavhandling från 2019 argumenterat 

för att värnplikt sedan 1900-talet varit en samhällsinstitution som speglat Sveriges identitet som 

en neutral och självständig stat, och 2009 blev året då den tidigare neutralitetspolitiken byttes 

ut mot en mer solidarisk inriktning med tydligt internationellt fokus. Värnpliktssystemet blev 

tillika daterat till det Sverige som en gång avsett sköta sig självt.1 Lindberg förklarar detta som 

ett fall av avinstitutionalisering. 2  Avhandlingen betraktar möjligheten för värnplikten att 

återinföras som möjlig, men enbart om politikerna skapat den samhälleliga normen för hur 

värnplikten ska mottas till den grad att den uppnår folklig acceptans och återfår sin roll som 

samhällsinstitution i ”folkets hjärtan”. Lindberg poängterar även att ett ytterligare krav för ett 

återinförande av värnplikt skulle vara att frångå det tvångskrav som varit rådande under det 

tidigare systemet, då detta inte är varken önskvärt eller rimligt för en demokratisk stat.3 

Detta till trots togs 2017 beslutet av Sveriges regering att återaktivera den värnplikt som varit 

vilande sedan 2009 och genom detta tillämpades nu samtliga delar av totalförsvarsplikten igen.4 

En lagförändring med så pass kort tidsintervall kan anses vara förbryllande, och bestrider 

Lindbergs teori om att värnplikten skulle vara ett system daterat till åren innan 2009. Ett 

återinförande skulle enligt samma forskare betraktas som en återinstitutionalisering och ett 

tecken på att politikerna lyckats återskapa normen om värnplikten som en samhällsinstitution 

igen. Samtidigt menar allt fler nutida forskningar på att utvecklingen av försvarsförmågan inom 

demokratiska stater inte längre handlar om att skapa gemensamma normer i anda av patriotism 

eller nationalism, något som istället dateras till 1900-talets revolutioner och mellanstatliga 

krig.5  

En forskare som utvecklar teorin om bakomliggande orsaker till politiska beslut är Tom 

Christensen. Han utvecklar i sitt verk ”Organisationsteori för offentlig sektor” den 

                                                           
 

1 Lindberg, Mårten T; Why Sweden Suspended Military Service: The Policy Process from 1990 to 2009. 

Samhällsvetenskapliga Fakulteten, Lund Political Studies, 2019, s 30  
2 Lindberg, 2009, s 51  
3 Ibid, s 28  
4 Rekryteringsmyndigheten. Regeringen återaktiverar mönstring och grundutbildning med värnplikt, 2017. 

(Hämtad 2020-01-07)  
5 Burk, James. Theories of Democratic Civil-Military Relations. Armed Forces and Society 29(1), 2002, s 11 
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instrumentella teorin. Denna teori utgår ifrån att organisationer och myndigheter är redskap 

eller verktyg som står till förfogande för den politiska ledningen, och där besluten präglas av 

den rationalitet som finns inbakad i den formella organisationsstrukturen.6 Teorin menar att 

målen för myndigheterna är givna och formulerade utifrån den högre politiska ledningen, och 

deras syfte blir att verka aktivt för dess måluppfyllnad. Eventuella förändringar inom den 

offentliga sektorn och dess organisationer sker som ett led i den rationella anpassning som krävs 

för de mål och styrsignaler som skapats, eller till förändrade yttre krav.7 

Med bakgrund av detta; har värnplikten återinförts som samhällsinstitution eller speglar beslutet 

andra mål?  

1.1 Forskningsproblem och syfte  

Att värnplikt kan anses vara en uråldrig metod för uppbyggnad av försvar är inte längre en 

realitet.  

Lindbergs avhandling driver tesen att värnplikten är att se som en samhällsinstitution med sitt 

ursprung i den svenska identiteten. Problematiken i den svenska identiteten är att den tidigare 

vilat på neutralitet, en linje som sedan 2009 utvecklats till att vila mer på solidaritet, vilket enligt 

Lindberg till stor del förklarade värnpliktens omedelbara död.8 Denna uppsats syftar därmed 

till att undersöka huruvida återinförandet av värnpliktssystemet 2017 kan argumenteras ha 

fortsatt koppling till sin definition som samhällsinstitution, eller om denna definition är förlegad 

till fördel för något annat. Genom detta är förhoppningen att kunna nyansera bilden av 

beslutstagandet, och problematisera antagandet om värnpliktssystemet som i någon mån en 

samhällsinstitution som tagits för givet skulle återupplivas i samma slags form 2017.  

För att nyansera bilden kommer uppsatsen göra en innehållsanalys av regeringens 

beslutsfattande dokument om återinförandet av värnplikt 2017 samt betänkandet av detta i syfte 

att leta efter vilka argument som lyftes av vikt i syfte att hitta de underliggande värdena. Med 

utgångspunkt i avhandlingen kommer uppsatsen problematisera värnpliktssystemet som en 

återinförd samhällsinstitution och söka hitta andra sätt att förstå återinförandet, och därmed 

                                                           
 

6 Christensen, Tom, Westerberg, Anders, Laegreid, Per, Roness. Paul.G, Rovik, Kjell Arne; Organisationsteori 

För Offentlig Sektor. 1:1.Uppl. Malmö: Liber, 2005, s 12  
7 Christensen et al, 2005, s 13  
8 Lindberg, 2019, s 32-33  
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undersöka om bilden av värnplikt som en återinförd samhällsinstitution snarare bör betraktas 

som förlegad. 

För att förstå de olika argumenten och underliggande värdena i materialet så kommer Tom 

Christensens definition av instrumentell organisationsteori användas; en teori med fokus på 

sambandet mellan politisk-administrativa organisationer/myndigheter och innehållet i den 

offentliga politiken.9 Fördelen med att använda denna teori är att den är nära besläktad med 

Lindbergs definition av teorin institutionalisering. Instrumentell teori söker dock mer efter hur 

politiska myndigheter kan bli verktyg för politiska ändamål där rationaliteten finns inbakad in 

den formella organisationskulturen och på så sätt skapar kapacitet att realisera bestämda mål 

och värderingar.10 Det institutionella perspektivet förespråkar att organisationerna har egna 

regler, värderingar och normer som gör att de kan ha ett självständigt inflytande på 

beslutsbeteendet och samhället i stort11, något som Lindberg hävdar blir anledning till att se 

svenska värnpliktssystemet som en samhällsinstitution.12 Det instrumentella perspektivet blir 

därmed ett sätt att nyansera utredningen och beslutet som ledde fram till det återinförda 

värnpliktssystemet i syfte att besvara frågan om det återskapats i sin roll som 

samhällsinstitution, eller om finns fog för att numera betrakta det som ett politiskt verktyg för 

andra specifika ändamål. Verktyg blir i detta avseende att definiera som en konkret åtgärd i 

linje med Christensen et als teori om att myndigheter verkar som verktyg för politiska ändamål. 

Återinförandet av värnplikt skulle därmed bli verktyget för att uppnå den målrationalitet som 

myndigheten strävar efter att uppnå.  

Detta leder fram till frågeställningen som kommer att verka som grund för uppsatsen: Är 

värnplikten som samhällsinstitution att anses som återinförd, och om inte, hur kan den annars 

förstås utifrån Christensens et al definition av instrumentell organisationsteori? 

 

 

 

 

                                                           
 

9 Christensen et al, 2005, s 11  
10 Ibid, s 12  
11 Ibid 
12 Lindberg, 2019, s 17   
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2. Tidigare forskning  

Som en av byggstenarna för denna uppsats verkar Mårten Lindbergs avhandling från 2019. 

Lindberg menar att värnplikten som rekryteringssystem präglas av den institutionella 

lämplighetslogiken, där institutionen symboliserar samhällets sätt att följa lagar och regler för 

att de ter sig vara naturliga, förväntade och legitima. Aktörer inom dessa institutioner, i detta 

fall de rekryter som pliktats in i systemet, agerar främst i syfte att falla in i en viss samhällelig 

roll eller identitet som gör deras sociala tillhörighet lättare. Ett värnpliktssystem präglas därmed 

av en de samhälleliga normer och förväntningar som finns vad gäller samhällsansvar i en anda 

av nationell tillhörighet, medborgaransvar och solidaritet, och dessa skapas främst av den 

politiska ledningen.13 Under början av 1900-talet menar Lindberg att den partiideologiska idén 

om socialism blev stor, och där engagemang i samhället likställdes med att ta ansvar för sin roll 

som medborgare. 14 På detta sätt blev värnplikten som institutionaliserad bas förutsättningen för 

att stärka den kollektiva identiteten i Sverige. 15 

Värnplikten gick från att enbart verka som formell institution, alltså en institution reglerad av 

lagar, till att verka som informell institution som skapade sitt eget liv. Detta blev möjligt genom 

regeringens normskapande process kring hur samhället bäst byggs upp, och i detta skapades 

också normerna för hur medborgare på individnivå ska agera för att uppnå sin del i dels 

samhällets försvar, dels i deras eget fullbordande som individer.16 Ett steg in i värnplikten 

markerade individens steg in i vuxenlivet, och om än viktigare, in i svenska samhället.17Att 

pliktas in i svenska försvaret blev därmed ett normskapande för hur idealindividen såg ut på 

såväl den samhälleliga som den individuella nivån.  

Tack vare sin roll som samhällsinstitution kunde värnpliktssystemet överleva i över 40 

regeringsperioder, menar Lindberg. När en policy utvecklar sig själv till att bli en 

samhällsinstitution på detta vis så blir en förändring svår att legitimera, och detta är anledningen 

till att det tog så lång tid som till 2009 innan Sverige valde att avskaffa systemet. 18 

                                                           
 

13 Ibid, s 24  
14 Ibid, s 37  
15 Ibid, s 38  
16 Ibid, s 26  
17 Ibid, s 16  
18 Ibid  
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Värnpliktssystemet symboliserade Sveriges dåvarande identitet som en neutral politisk stat, ett 

land som med egna medel skulle ”sköta sig självt”.19   

Lindberg menar att värnplikten i rollen som samhällsinstitution möjliggjorde den samhälleliga 

acceptansen av att plikta in de 18 åriga pojkar som skulle bli män.20 Något han menar inte skulle 

vara möjligt eller åtminstone inte önskvärt att göra i dagens Sverige.21  

Lindberg förklarar avskaffandet av värnpliktssystemet 2009 som en avinstitutionalisering, en 

process där institutionen gradvis tappat mening för att reproducera sig själv. Han menar att 

institutioner kretsar kring sin egen reproduktion, och detta görs genom att de implementerar sig 

i individers, organisationers och staters självbild och fortsätter binda upp resurser. När denna 

reproducering fallerar så sker en avinstitutionalisering, en process som slutar i att strukturen 

tappar de normativa element som tidigare genererat agerandet i medlemmarna. 22 

Avinstitutionalisering är inte ett fall av en ”bottom-up”-process, i detta fall inte ett fall av något 

Försvarsmakten åstadkommit, utan en så kallad ”top-down”-process där policyskaparna drivit 

en ny process med nya normativa inriktningar.23 

Lindbergs forskning kretsar mycket kring värnplikten som en samhällsinstitution byggd på de 

grundpelare som länge kan ansetts ha präglat Sveriges identitet: neutralitet och samhällsplikt, 

vilket Lindberg menar förutsätter att individerna i samhället har som mål att ingå i en social 

grupp och gemensam kollektiv identitet. För att ett värnpliktssystem ska fungera effektivt måste 

den militära organisationen skapas med policys som uppnår syftet med logisk lämplighet för 

tjänstgöring i försvaret. Genom att exempelvis erbjuda finansiella kompensationer för militär 

tjänstgöring skapar man en konflikt med den grundläggande institutionella logiken för 

rekryteringspolicyn, som bör grundas i att tjänstgöring i försvaret är en laglig plikt för 

medborgare som inte bör premieras med ekonomisk ersättning.24  

Gunnar Åselius skriver i sin forskning från 2005 om svenska strategiska kulturen efter 1945. 

Han menar att den tidigare bilden om ”folkets försvar” där medborgare blev soldater i syfte att 

tjäna staten som en del av deras plikt, varit gällande djup intill Kalla krigets slut. 25 Han kallar 

                                                           
 

19 Ibid, s 30  
20 Ibid, s 29  
21 Ibid, s 28  
22 Ibid, s 52  
23 Ibid, s 54  
24 Ibid, s 29  
25 Åselius, Gunnar. Swedish Strategic Culture after 1945: Cooperation and Conflict 40.1 2005, s 37  
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värnplikten som en konstitution i det svenska försvaret, där den militära utrustningen och 

träningen anpassades efter den förmåga systemet förmådde klara av.26 Detta förhållande mellan 

teknologi och värnplikt som en konstituerande del i svenska försvaret ändrades vid krigets slut, 

där man från regeringens sida prioriterade att utveckla teknologin i syfte att följa omvärldens 

utveckling, vilket i detta fall resulterade i en senare avskaffning av värnplikt och övergång till 

ett professionaliserat försvar. 27  Åselius menar därmed att kulturen i mångt och mycket 

präglades av vad Lindberg kallar en ”bottom-up”-process28, där försvarets behov och förmåga 

styrde de politiska besluten snarare än tvärtom. Detta kom att ändras allteftersom teknologin 

fick en större och viktigare roll i den internationella krigföringen, vilket kan hänvisas till att 

processen nu förändrats till en mer ”top-down”-process där politiska beslut styr försvarets 

möjligheter och tillgångar snarare än tvärtom. Det skedde alltså en radikal förändring inom den 

svenska försvarsstrategin, 29  men inte till följd av det som Lindberg beskrev som en 

identitetsfråga. Åselius menar istället att en homogen svensk identitet aldrig existerat i det 

avseendet.30  

Det finns med andra ord en diskussion om huruvida svensk identitet som empiriskt fenomen 

ens existerar, men icke desto mindre så är det en förutsättning i Lindbergs forskning. Normerna 

för skapandet av en kollektiv identitet är det som formas av politikerna, och även det som blir 

byggstenarna för samhällsinstitutionerna. Åselius forskning blir intressant för uppsatsen i och 

med att den kan ge nya perspektiv på hur förändringar inom försvarsstrategier kan bli möjliga, 

och ge en nyanserad bild av vad som egentligen påverkar vad.  

Morris Janowitz utvecklade under mitten av 1900-talet en teori om medborgerlig republikanism 

som bygger till stor del på begreppet samhällsnytta. Samhällsnytta är enligt teorin tvådelat, och 

består dels i att medborgare inom staten känner ett gemensamt ansvar för att samhället ska 

fungera vilket i sig bidrar till ett högt deltagande inom samhälleliga frågor, dels i att avsaknad 

av ett sådant deltagande riskerar att skapa statlig korruption. Genom att anamma ett system där 

medborgare blir soldater i syfte att försvara staten, så kan man skapa harmoni i relationen 

mellan stat och militär, och risken för militär övermakt minskar. Den största oron inom denna 

teori kretsar således inte kring den konfliktdrabbade världen i övrigt, utan snarare runt risken 

                                                           
 

26 Åselius, 2005, s 39  
27 Ibid  
28 Lindberg, 2019, s 26  
29 Åselius, 2005, s 39  
30 Ibid, s 27  
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att det finns medborgare som förnekar deras uppgift att bidra till samhällsnyttan.31 Janowitz 

menar att detta många gånger förutsätter en anda av patriotism, en tydlig grundpelare i 

byggandet av värnpliktssystem i Europa under 1800-1900-talet, och problematiserar att dagens 

demokratiska stater sällan handlar om de värderingarna utan snarare på vikten av frivillighet 

och individuella rättigheter.32 Att genomföra en värnplikt ska vara individens sätt att utöva sin 

plikt gentemot samhället, och genom att bidra till samhällsnyttan så kan man även fulländas till 

sitt ideal som individ.33  

Janowitz teori blir i många hänseenden kompatibel med Lindbergs idé om värnpliktssystemet 

som en samhällsinstitution i Sverige. Han menar att ett värnpliktssystem präglas av patriotism 

och har en tydlig koppling till nationalism, värden han menar blir alltmer avlägsna i 

försvarsfrågor inom den nutida demokratiska staten. Denna teori kan därmed bli intressant för 

att se vilka värden som egentligen lever kvar i 2017 års försvarsuppdrag.   

Janowitz teori har dock under många år fått utstå kritik från forskare som anser att teorin inte 

är användbar i en värld där skillnaden mellan krig och fred inte alltid är tydlig, och där aktörerna 

inte alltid är statliga. Donald S. Travis är en av dessa, och föreslår i sin forskning att man bör 

anamma en mer pragmatisk statlig kontroll av försvaret, där den bästa praktiska lösningen för 

problemen ofta är de bästa. Den civil-militära relationen baseras alltså på hot och kriser snarare 

än maktpositioner, professionalism eller institutionalisering. För denna pragmatiska modell så 

krävs en hög nivå av intellekt inom både den statliga och militära kulturen, att faktiskt kunna 

välja det alternativ som skulle gynna staten mest.34  

Travis menar i sin forskning att en stat bör vara pragmatisk i sitt sätt att styra, och militären 

därefter. De politiska beslut som tas för försvaret blir den lösning som ansetts passa bäst för att 

möta det hot eller den kris som råder just då, och är inte lösning som nödvändigtvis är inbitet i 

en samhällelig kultur eller norm. Denna aspekt blir en intressant motpol till Lindbergs teori för 

denna uppsats, samtidigt som den kan verka kompletterande till Christensen et als forskning 

om instrumentell organisationsteori.  

                                                           
 

31 Burk, 2002, s 11  
32 Janowitz, Morris. National Service and the Welfare-Warfare State. Social Service Review Vol. 57, No. 4, 

1983, s 529  

33 Janowitz, 1983, s 530  
34 Travis, Donald S. Saving Samuel Huntington and the Need for Pragmatic Civil–Military Relations. Armed 

Forces & Society 43.3, 2017, s 400  
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Maya Eichler argumenterar i sin artikel ”Citizenship and the contracting out of military work” 

för att privatiseringen av militär säkerhet världen över har ökat, och att orsaken till detta inte 

handlar om ett försvagat monopol från den politiska styrningen, utan om den militära 

transformationen från att vara tätt knutet till medborgarskap, till att utvecklas till en fråga om 

individualism där ras, klass, gender och jämlikhet fått allt större fokus. 35  Hon menar att 

värnplikt i västvärlden alltid varit definierat som förhållandet mellan medborgarskap, 

militärtjänstgöring och maskulinitet, och som också per automatik exkluderat stora delar av 

populationen. Med avstamp i den amerikanska militären menar hon att den alltmer utbredda 

och globala neoliberalism har bidragit till en reorganisering av det militära medborgarskapet i 

form av avskaffandet av den manliga värnplikten och att detta blev en rörelse mot en mer 

marknadsanpassad militär vilket möjliggjorde en ökad privatisering av militärt arbete. Den 

neoliberala logiken har alltså bidragit till att omdefiniera den militära tjänstgöringen som en 

marknadsrelation, där medborgarskap inte är helt bortglömt, men åsidosatt för andra 

prioriteringar av mer individualistisk karaktär. Man ville nu begränsa statens roll i 

medborgarnas liv och värna om individuell frihet,36 vilket skapade nya motivationsfaktorer i 

form av individuella fördelar snarare än patriotism och ansvar gentemot staten.37  

Eichlers forskning blir relevant för uppsatsen i och med att hon ger en nyanserad förklaring för 

hur neoliberala vindar drivit på utvecklingen av de västerländska försvarsmakterna till att 

handla om andra värden är patriotism och individens ansvar gentemot staten och samhället. I 

detta har exkludering av exempelvis kvinnor blivit svårare, vilket förkastar den tidigare 

uppfattningen om att värnpliktssystemet enbart bör inkludera män.  

Anna Leander är en ytterligare forskare som studerat den civil-militära relationen inom 

demokratiska stater och däri utvecklingen av värnpliktssystemen. Hon menar att det inte alltid 

finns en koppling mellan massarméer med fokus på att skapa kvantitet framför kvalitet inom 

försvarsorganisationen och värnplikt, utan att ett värnpliktssystem med fördel kan användas i 

kombination med andra rekryteringssystem. Hon menar att det centrala argumentet nuförtiden 

för att behålla värnplikt inom en stat handlar om svårigheten för rekrytering på frivillig väg.38 

                                                           
 

35 Eichler, Maya. Citizenship and the Contracting out of Military Work: From National Conscription to 

Globalized Recruitment. Citizenship Studies 18.6-7, 2014, s 600  

36 Eichler, 2014, s 603  
37 Ibid, s 605  
38 Leander, Anna. Drafting Community: Understanding the Fate of Conscription. Armed Forces & Society 30.4, 

2004, s 572  
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Andra forskare såsom Lindberg har menat att en ökad internationalisering och därmed 

internationellt fokus för försvaret bidragit till avskaffandet av värnplikt. Leander menar här att 

så inte är fallet, utan att värnplikt kan användas till förmån för internationella operationer. Hon 

använder Danmark som exempel där värnpliktiga utgjort 80 % av den danska internationella 

brigaden. På detta sätt kan värnplikten anpassas så att det passar de behov som de 

säkerhetspolitiska strategierna kräver, och även vad försvaret i landet i praktiken behöver.39 För 

att ett värnpliktssystem ska överleva i ett samhälle krävs dock att myten om varför finns 

tillräckligt ingjutet bland medborgarna. Leander menar att de myter som traditionellt bildats 

kring värnplikten och som gjort den till den meningsfulla institution som den betraktats som 

tidigare inte längre är desamma.40 Ökad feminism, individualism och inkludering av minoriteter 

har förändrat synen på rollen inom familjerna och samhället, och har banat vägen för att social 

integration kan uppnås på andra sätt än genom det som varit gällande under tidigare system, där 

enbart männen varit avgörande aktörer i form av de värnpliktiga.41 Leander menar att detta 

ledde till att värnpliktssystemet inte längre inkluderade värdena för samhällelig integration på 

samma sätt som tidigare och att övergången till ett mer transnationellt fokus såsom miljön, 

mänskliga rättigheter och genderrelationer har resulterat i en ökad samsyn om att samhället och 

dess kollektiva behov inte längre är det största bekymret utan att det nu finns andra utmaningar 

och motivationsfrågor att ställas inför. 42 

Att summera Leanders teori skulle vara att säga att värnplikten som samhällsinstitution inte kan 

uppstå i sin förflutna form där män samlades för att försvara det gemensamma samhället och 

skapa social integration, då andra värden fångat alltmer acceptans och prioritet i samhället, 

såsom feminism och individualism. På så vis blir även denna teori en viktig aspekt för att 

nyansera beslutet om återinförandet av värnplikt för denna uppsats.  

Mordechai Zvi Safrai är en forskare som dock menar på att det går att dra en parallell mellan 

massarméer, dess kvantitativa prägel, och värnpliktssystemet. Han menar att de västerländska 

försvarsmakterna under mitten av 1900-talet strävade efter att ha just kvantitet i de stående 

arméerna, men att detta mot slutet av 1900-talet blev alltmer kostsamt och svårt att legitimera 

och konsekvensen blev därmed att majoriteten av länderna avskaffade systemet till fördel för 

                                                           
 

39 Leander, 2004, s 572 
40 Ibid, s 573  
41 Ibid, s 574  
42 Ibid, s 575  
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det frivilliga.43 Han menade att detta i kombination med brist på existerande hot blev alltför 

svårt för staterna att balansera, vilka båda blir kritiska faktorer i behållandet eller avskaffandet 

av värnplikt.44 

Trots att Mordechai Zvi Safrais forskning handlar om avskaffandet av värnplikt under slutet av 

1900-talet så säger det något om vad han definierar vara viktiga faktorer för att legitimera och 

behålla värnpliktssystemet. Här blir dels den ekonomiska dimensionen, samt behovet av ett 

existerande hot av stor vikt, till skillnad från den normativa dimension som exempelvis 

Lindberg förespråkar. Forskningen blir därmed intressant för uppsatsen då den kan ge nya 

infallsvinklar till viktiga faktorer för legitimering av försvarsbeslut.  

Tom Christensen et al utvecklar en definition av instrumentell organisationsteori i sin forskning 

som blir en av grundpelarna för denna uppsats. Deras inriktning är att offentliga organisationer 

inte skiljer sig fundamentalt från privata, utan att alla organisationer i såväl det offentliga som 

privata verkar som redskap eller verktyg inriktade mot att nå vissa mål som anses vara viktiga 

för samhället. 45  Detta är en inriktning som är långt ifrån ny. Redan 1987 skrev 

organisationsforskaren Barry Bozeman om hur alla organisationer i grund och botten är 

offentliga, och argumenterade för att alla organisationer i större eller mindre utsträckning står 

under politisk auktoritet och kontroll.46 Han menar också att det handlar om att förstå just detta, 

och bygga broar mellan det privata och det offentliga för att förstå hur politiska beslut kan 

påverka hela samhällskedjan. Han utvecklar detta koncept i sin vetenskapliga artikel ”What 

Organization Theorists and Public Policy Researchers Can Learn from One Another”, där han 

driver tesen att människan måste sluta förstå organisationer som ett fenomen som enbart drivs 

av ekonomiska vinster, och istället börja förstå att besluten inom dem i många fall speglar den 

politiska beslutsfattning som finns inom staten.47 Denna aspekt blir viktig för uppsatsen då detta 

är en av grundstenarna till Christensen et als utveckling av instrumentell organisationsteori. 

Den kan även visa på hur politiska beslut i stor mån präglar organisatoriska ageranden.  

                                                           
 

43 Safrai, Mordechai Zvi. Legitimizing Military Growth and Conscription: The Yom Kippur Mechanism. Armed 

Forces & Society 45.3, 2019, s 494  

44 Safrai, 2019, s 502   
45 Christensen et al, 2005, s 32 
46 Ibid, s 15  
47 Bozeman, B., et al. What Organization Theorists and Public Policy Researchers Can Learn from One Another: 

Publicness Theory as a Case-in-Point. Organization Studies 34.2, 2015, s 182 



13 
 

Tidigare forskning om organisationsteori har i stor mån fokuserat på privata organisationer i 

allmänhet och på privata företag i synnerhet. Den har även varit förankrad till stor del i 

sociologi, företagsekonomi och psykologi snarare än i det statsvetenskapliga. Internationellt har 

förhållandet mellan statsvetenskap och organisationsteori visat på samma avsaknad av 

koppling. En konsekvens av detta har blivit att organisationsforskningen dominerats av 

generella teorier om formella organisationer, och negligerat de viktiga politisk-administrativa 

organisationerna och myndigheter och deras samband med innehållet i den offentliga politiken. 

Detta har i slutändan lett fokus inom organisationsteorin på företagsekonomi med ett överfokus 

på den privata sektorn.48  Christensen et al strävar därmed efter att anta ett perspektiv på 

organisationsteori som fokuserar på den offentliga sektorn i demokratiska stater, och deras 

direkta koppling till den offentliga politiken.49 

Sammanfattningsvis kan tidigare forskning om värnpliktssystemets utveckling och 

reorganisering av staters försvarsförmågor anses vara uppdelad. Delvis finns uppfattningen om 

ett värnpliktssystem som en fortsatt integrerad del i den samhälleliga kulturen och normen, 

delvis finns forskning som visar på hur demokratiska stater frångått detta till fördel för andra 

inomstatliga värden. Bidraget denna studie avser göra med hänsyn till tidigare forskning blir 

här att se vad som gäller för fallet Sverige och återinförandet av värnplikt 2017.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

48 Christensen et al, 2005, s 10-11  
49 Ibid, s 10  
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3. Teoretiskt ramverk   

Christensen et al strävar enligt tidigare nämnt efter att anta ett perspektiv på organisationsteori 

som fokuserar på den offentliga sektorn i demokratiska stater, och deras direkta koppling till 

den offentliga politiken.50 Detta görs genom två perspektiv: institutionell och instrumentell 

teori. Institutionell teori är något som använts tidigare under organisationsforskning, såsom i 

Lindbergs fall, och är nära besläktat med instrumentell teori. Instrumentell teori utgår dock ifrån 

att organisationer och myndigheter är redskap eller instrument inriktade mot att nå vissa mål 

som anses viktiga i samhället. Detta styrs genom den politiska ledningen, och kommer till 

uttryck genom att organisationerna och myndigheterna handlar målrationellt i utförandet av 

uppgifterna i syfte att uppnå de resultat som önskats från högre instanser.51 

Christensen et als definition av instrumentell teori kommer i uppsatsens fall verka i nyanserande 

syfte för att öka förståelsen hur beslutet om återinförandet av värnpliktssystemet kunde bli ett 

faktum. Det institutionella perspektivet förespråkar att institutionerna i sig har en stor 

beslutspåverkan på det högre politiska planet, medan det instrumentella perspektivet menar att 

myndigheterna och offentliga organisationerna verkar som redskap eller instrument mot att nå 

vissa mål bestämda av den högre politiska ledningen. Samtidigt menar Lindberg att institutioner 

och dess överlevnad påverkas av vilka normer som skapats av den politiska ledningen, medan 

det instrumentella perspektivet utgår från organisationer och politiska ledningar som i någon 

mån rationella aktörer. Trots teoriernas nära släktskap, så har de tydligt skilda utgångspunkter 

i analysering av politiska beslut och deras underställda myndigheters syften. I uppsatsens fall 

är Försvarsmakten att betrakta som myndigheten, och den politiska ledningen att betrakta som 

riksdag och regering. Syftet att använda instrumentell organisationsteori blir här att nyansera 

och problematisera värnpliktens roll som en återinförd samhällsinstitution, och se om det finns 

fog för att hävda att den istället återskapats som ett verktyg för politiskt specifika ändamål.  

Lindbergs avhandling från 2019 antar ett institutionellt perspektiv som betraktar ihållande, 

institutionella ramverk som byggstenar för det sociala och politiska livet. Politiska utkomster 

är inte ett resultat av individuella val såsom de är ett resultat av ihållande institutioner som 

behåller och möjliggör beslutsfattande i och med det beteendemönster som de skapar. För att 

förstå politiska utkomster så måste man se till de formella och informella regler och värden som 

                                                           
 

50 Ibid 
51 Ibid, s 32  
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föreligger inom institutionerna och vad som möjliggjort institutionens överlevnad över tid. Med 

denna information kan man identifiera interna eller externa förändringar som kan förklara 

varför en institution förändras eller genomgår en avinstitutionalisering.52 

Uppsatsen kommer parallellt behandla Christensen et als definition av instrumentell 

organisationsteori med Lindbergs definition av institutionell organisationsteori för att se 

huruvida de skiljer sig i fallet. Genom att göra detta är förhoppningen att förstå huruvida 

återinförandet av värnpliktssystemet 2017 fortfarande har en koppling till definitionen som 

samhällsinstitution, eller om denna definition är förlegad till fördel för något annat.  
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4. Metod och material  

4.1  Metod  

Uppsatsen kommer använda sig av metoden kvalitativ textanalys, vilket i denna uppsats innebär 

att ta fram det väsentliga innehållet i materialet genom en noggrann och detaljerad läsning. 

Genom att göra detta kan man söka efter mer dolda agendor eller argument som annars skulle 

riskera att förbises. Intresset ligger främst i att söka efter mening och meningsskapande 

processer, och hur aktörer agerar baserat på vilken mening de tillskrivit situationen.53 En annan 

fördel att använda kvalitativ textanalys som metod för detta fall är att metoden kan hjälpa 

uppsatsen att närma sig förståelse för de normer och dess förändringsprocesser över tid.54 I 

denna uppsats har materialet främst varit digitaliserat, vilket möjliggör fritextsökning55 i syfte 

att leta efter specifika begrepp och värden som är substantiella för teorierna. Metoden är att till 

del förstås som induktiv, vilket i detta fall betyder att även då uppsatsen har sin utgångspunkt i 

ett fall med breda teman och en bredare forskningsfråga, så kan kategorier växa fram ur arbetet 

som inte varit givna vid uppstarten.56 

I praktiken kommer den kvalitativa textanalysen i denna uppsats att användas för att undersöka 

om värnplikten återinförts som den samhällsinstitution som Lindberg förespråkar, eller om det 

finns anledning att tro att den återinförts i syfte för något annat. För att hjälpa uppsatsen att 

förstå detta bättre kommer Christensen et als organisatoriska instrumentella teori att tillämpas 

på materialet.  

För att uppnå hög reliabilitet i studien kommer operationaliseringsfrågor att formuleras utifrån 

teorierna och ställas direkt till texterna. Kvalitativa analysmetoder har tendens att bli subjektivt 

tolkade, och för att minska denna risk så har operationaliseringsfrågorna formulerats så till vida 

att läsaren ska beredas möjlighet att göra om samma studie och ändå finna samma resultat. I 

vissa av operationaliseringsfrågorna så eftersöks specifika begrepp i texterna, vilket kan 

underlättas genom den fritextsökning som den kvalitativa textanalysen medger, men kan också 

bli problematiskt eftersom en avsaknad av dessa specifika begrepp kan göra analysen tunn. 

                                                           
 

53 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Wängnerud, Lena. Metodpraktikan: Konsten att studera 

samhälle, individ och marknad. 3.uppl. Stockholm: Norstedts Juridik, 2017, s 211  
54 Esaiasson et al, 2017, s 213 
55 Bergström, Göran, Boréus, Kristina. Textens mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig text-och 

diskursanalys. 4.uppl. Lund studentlitteratur, 2018, s 192 
56 Bergström & Boréus, 2018, s 50  
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Lindberg talar exempelvis om medborgaransvar, nationell tillhörighet och inomstatlig 

solidaritet som tre substantiella värden för värnpliktssystemet som samhällsinstitution. Att söka 

efter dessa begrepp ordagrant blir i denna undersökning en svårlöst uppgift eftersom ingen av 

begreppen explicit nämns i materialet. Det gäller i detta fall att anamma den del av den 

kvalitativa textanalysen som inte enbart handlar om att leta efter begreppen i sig, utan anta en 

noggrannare läsning för att kunna dela upp begreppen (exempelvis ”medborgare” och ”ansvar”) 

samt hitta närliggande begrepp och underliggande värden som de kan anses representera. 

Genom detta kan chansen för ökat antal träffat i materialet öka, och analysen kan bli mer 

välgrundad. Det har här skett en medveten subjektiv bedömning i vad som kan anses vara 

tillräckligt ”närliggande” för att användas som material för analysen, men detta har även ansetts 

vara en nödvändig åtgärd i syfte att försöka förstå Lindbergs teori.  

Validitet kommer i denna uppsats stå för i vilken utsträckning det som avses undersökas faktiskt 

undersöks, vilket kommer visas i syftet för uppsatsen för att i slutsatsen återkopplas till. 57 Detta 

görs genom att formulera en särskild forskningsfråga, och genom att motivera valet av material 

för besvarandet av denna.58 I detta fall har ett begränsat material valts fram i syfte att kunna 

studera detta mer detaljerat.  

Att betona för denna uppsats är att den till större del är induktiv där det empiriska fallet är 

begränsat vilket innebär en begränsning i generaliserbarhet. Ett alternativ i syfte att öka 

generaliserbarheten hade varit att genomföra en kvantitativ studie,59 men då hade även syftet 

med att bilda en djupare förståelse för fallet i sig gått om intet. I detta fall har generaliseringen 

prioriterats bort i syfte att förstå materialet mer på djupet. Samtidigt kan den kvalitativa 

metoden här vara bra då den lättare än en kvantitativ studie anpassar sig efter hur 

undersökningen utvecklar sig och kan anpassas därefter för att förstå fallet mer.60 

4.2 Operationalisering  

4.2.1 Institutionell teori  

Lindberg använder sig i sin forskning av institutionell teori som menar att politiska utkomster 

är ett resultat av ihängande institutioner som i sin tur ger möjlighet till agerande. För att förklara 

                                                           
 

57 Bjereld, U., Demker, M. och Hinnfors, J. Varför vetenskap? Lund: Studentlitteratur, 2018, s. 106. 
58 Bergström & Boréus, 2018, s 42  
59 Eliasson, Annika. Kvantitativ metod från början. 4.uppl. Lund: Studentlitteratur, 2018, s 21   
60 Eliasson, 2018, s 27  
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utkomster, i detta fall beslutet om återinförande av värnplikt, så vill den institutionella teorin 

veta vilket innehåll som gjort att institutionen överlevt under lång tid.61 Utifrån detta anges två 

”krav” för att en organisation ska verka institutionellt.  

1. Institutionen har strukturer som genererar engagemang 

2. Institutionen är beroende av närvaron av olika normativa element som är 

internaliserade62 

Lindberg menar att institutioner kan delas upp i två kategorier beroende på vilken slags 

handlingslogik de följer. I detta definierar han värnpliktssystemet som en institution präglad av 

”logic of appropriateness”, som hädanefter kommer direkt översättas till ”lämplighetslogik”. 

Denna slags institution följer de formella lagar och regler som stadgade för att det faller sig 

naturligt, förväntat och legitimt. När aktörerna inom institutionerna agerar lämpligt så gör de 

detta i syfte att falla in i en viss roll eller identitet som speglar deras sociala tillhörighet. 

Värnplikten blir en institution präglad av denna logik eftersom lojaliteten inte ligger hos 

individen själv, utan hos institutionen som sådan och dess värderingar.63 Lindberg anger två 

krav för vad som kan definieras som grundläggande krav för en sådan institution:  

1. Agerandet är regelstyrt – och när medlemmar agerar på detta sätt så är det för att uppfylla 

en obligation som skapats i en roll eller identitet, ofta för att göra social tillhörighet lättare 

för medlemmarna 

2. Institutionen speglar normerna om medborgaransvar, nationell tillhörighet och 

inomstatlig solidaritet64 

För att en samhällsinstitution ska bli just detta så krävs det alltså att den uppfyller de 

ovanstående delar vilket i sig skapar det engagemang hos medlemmarna som Lindberg menar 

är substantiellt för en institution att verka fungerande. Detta bygger på att handlingarna till en 

början är regelstyrda, och därefter agerar medlemmarna på ett sätt för att uppfylla detta och 

falla in i en roll eller identitet för att underlätta sin sociala tillhörighet. Den sociala rollen eller 

identiteten är något som oftast skapats genom normer implementerade av landets politiker.  
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För att kunna genomföra en innehållsanalys på materialet utifrån Lindbergs tolkning av 

institutionell teori så krävs det att en operationalisering av hans grundantaganden görs. Detta 

har gjorts genom att plocka ut det som uppfattats vara substantiella delar i Lindbergs forskning 

om värnplikten som samhällsinstitution. Syftet är inte att objektivt bedöma huruvida värnplikt 

är att anse som institution eller inte, utan om den återskapats i sin gamla samhällsinstitution 

såsom Lindberg beskriver att den borde. Därför är följande operationaliseringar gjorda på 

Lindbergs kravspecifikation för hur värnplikten kunde anses vara en samhällsinstitution.  

1. Hur beskrivs individen i materialet?  

Denna fråga är baserad på att Lindbergs krav för en institution är att individens egna behov och 

intressen inte prioriteras över institutionen och dess värderingar. Lojaliteten och fokus borde 

således ligga på det samhälleliga goda, snarare än individuella mål vilket gör att organisationen 

kan anammas som en institution av hela samhället och engagera många.65 

2. Hur talas det om medborgaransvar, nationell tillhörighet och inomstatlig solidaritet i 

materialet?  

Denna fråga är baserad på att det enligt Lindberg är tre naturliga värden för motivering av 

värnplikt.66 Frågan ”hur” är att betrakta som om begreppen används, och i så fall hur de står sig 

i förhållande till varandra och eventuella andra värden som tas upp.  

4.2.2 Instrumentell teori  

Christensen et als definition av instrumentell teori menar att organisationer, i detta fall 

Försvarsmakten, är redskap eller verktyg inriktade på måluppfyllnad. Organisationer definieras 

därmed som målrationella och målstyrda i utförandet av uppgifterna som ställts, och att 

resultatet av dessa uppgifter är att konsekvenserna blir som önskat. Detta innebär i praktiken 

att organisationerna värderar tillgängliga alternativ eller medel utifrån de konsekvenser de har 

i förhållande till de fastställda målen, gör viljestyrda val mellan alternativen och uppnår de 

effekter som önskas genom dessa val. Men att vara målrationell kan även handla om ett sätt att 

påverka organisationskulturen för att ge en riktlinje till hur medlemmarna ska agera korrekt 

däri. Hur en organisation agerar handlar därmed om klarläggandet mellan mål-medelsambandet 
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hos dem, vilka handlingsval de gör, och om hur resultatet av handlingarna blev i enlighet med 

vad som önskats67.  

Med utgångspunkten att organisationer är målstyrda, så blir problemlösning en central del i 

vilka handlingar som blir rationella, de så kallade målrationella handlingarna. I detta fall blir 

handlingen beslutet om återinförandet av värnplikt, och för att förstå en sådan handling så är 

fyra element avgörande enligt Christensen et al:  

1. Mål eller problem – vad önskar man uppnå, och vad är avståendet i förhållande till det 

man har nu? 

2. Alternativ – vilka handlingar är möjliga? 

3. (förväntningar om) Konsekvenser – vilka framtida konsekvenser i förhållande till målen 

kan följa av varje alternativ, och hur sannolika är dessa konsekvenser – givet att 

alternativet blir valt? 

4. Beslutsregler – hur skall valet mellan alternativen genomföras?68 

Utifrån dessa kan följande frågor formuleras till fallet om återinförande av värnplikt och bli 

tillika operationaliseringsfrågor att ställa till materialet:  

1. Vilka är problemen, hur beskrivs lösningen och var upplever man sig själv stå i 

avståndet mellan dem?  

2. Vilka handlingsalternativ anser man sig ha?  

3. Vilka förväntningar anser man att dessa handlingsalternativ ska uppfylla?  

4. Hur ska ett val mellan eventuellt fler alternativ genomföras?  

Eftersom beslutet69 redan kan anses ha gått igenom alla handlingsalternativ, så kommer enbart 

första frågan att ställas mot det. De resterande tre frågorna kan anses vara mer kopplade till en 

diskussion där olika alternativ bereds och gås igenom, och därför kan de med fördel ställas till 

den utredning där handlingsalternativen presenterades och vilken lösning som i slutändan blev 

grundandet för beslutet.  
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4.3  Material   

SOU 2016:63 ”En robust personalförsörjning av det militära försvaret” är en utredning som 

tillsatts på uppdrag av regeringen i syfte att föreslå en långsiktigt hållbar personalförsörjning 

av det militära försvaret. Detta är även kallat ett betänkande, och syftar till att verka som 

underlag för regeringens kommande beslut. Denna utredning ska inom ramen för uppdraget 

bland annat föreslå en lösning för när krigsorganisationens behov inte enbart kan tryggas genom 

frivillig rekrytering. Uppdraget blir tillika begränsat till att se över de frågor som rör just 

personalförsörjningen av Försvarsmaktens militära personal70, vilket lämpar sig väl för denna 

uppsats då syftet är att se vilka argument och värden som lyftes som avgörande för beredningen 

inför beslutsunderlaget.  

Utredningen förbehåller dock vissa avgränsningar som kan vara viktiga att nämna i 

sammanhanget. Den ska enbart kretsa kring förslag som syftar till att personalförsörja 

Försvarsmaktens krigsorganisation, och ska inte lämna förslag som förutsätter ändring av lag. 

Dessa två avgränsningar gör att uppdraget inte omfattas av åtgärder som exempelvis utgår från 

en syn på hur totalförsvarsplikten kan användas som ett redskap för andra samhällsintressen71. 

Detta utgör ingen begränsning för analysen av materialet, eftersom ett eventuellt svar på en 

sådan fråga förväntas besvaras av de teorier uppsatsen avser nyttja.   

Det finns annat material som hade varit intressant att analysera i syfte att förstå vilka politiska 

normer som gjort sig gällande innan och under tiden för beslutet. Ett exempel hade varit att titta 

på politiska debatter om personalförsörjningsförslag. Materialet som valts ut för analys i denna 

uppsats är beredningen om fortsatt personalförsörjning av försvarsmaktspersonal och beslutet 

som fastställde att värnplikten skulle återinföras. SOU 2016:63 är ett resultat av den 

försvarsuppgörelse som slöts 2015 mellan Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, 

Centerpartiet och Kristdemokraterna där förslaget lyftes om behovet av en utredning av 

långsiktigt hållbar personalförsörjning skulle uppnås. Beredningen fullgörs av dels politiska 

aktörer från regeringen såsom försvarsministern, dels sakkunniga experter från 

Rekryteringsmyndigheten och Försvarsmakten. 72  Betänkandet är en framställning av de 

argument, normer och förväntningar som präglat beredningen, och i detta fall har regeringen 
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följt rådgivningen och tagit beslut i linje med detta. Betänkandet är att betrakta som ett viktigt 

dokument i sammanhanget för hur och att beslutet om återinförande av värnplikten realiserades, 

och därför blir det viktigt att se vilka argument och underliggande värden som lyftes fram i 

denna.  

Det som utredningen använder som bakgrundsbeskrivning inför sina förslag är selekterat utifrån 

vad som bedömts vara särskilt relevant för förståelsen av dem.73 Detta kan utgöra ett problem 

ifråga om vilka dolda agendor och aspekter som kan finnas med i betänkandet. Dock är syftet 

med uppsatsen att undersöka hur man kan förstå återinförandet av värnplikt, och för att förstå 

vilka värden och prioriteringar som kan ha speglats i beslutet så bör man undersöka de officiella 

dokumenten där de lyfts fram, och i detta blir utredningens förslag intressanta att studera.  

Regeringsbeslutet från 2017 ”Uppdrag till Försvarsmakten” analyseras i syfte att se vilka 

argument och värden som valdes ut och presenterades i det formella beslutet. Beslutet är att 

betrakta som det officiella fastställande som gjorts, och kan därmed bli intressant för att se vilka 

urval och prioriteringar som blivit gällande, och i slutändan också för att se vilka underliggande 

värden de kan anses vara präglade av.  

4.4  Avgränsningar  

Syftet med denna uppsats är inte att studera huruvida värnpliktssystemet som sådant är att 

betrakta om institution eller inte, utan om den återinförts i samma slags institutionsform som 

Lindberg menar att den borde. Därför kommer ingen vidare kritisk diskussion om begreppet 

institution i allmänhet att föras.  

Uppsatsen kommer inte heller beröra den praktiska innebörden ett värnpliktssystem som sådant, 

utan syftar enbart till att förstå beslutet om det. Inte heller syftar uppsatsen till att vidare förklara 

avskaffandet av värnplikten 2009, utan enbart konstatera att den var av vikt för Lindbergs 

forskning. Bakgrundsdelen undertill syftar enbart till att ge en bakomliggande historik till 

Sveriges personalförsörjningssystem innan 2017 och som föranledde utredningen 2016.  
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5.  Bakgrund  

2004 års försvarsbeslut präglades av att den säkerhetspolitiska situationen i närområdet fortsatt 

ansågs vara i positiv och dynamisk omvandling med ökande integration. Genom att öka 

Sveriges förmåga att delta internationellt i krishanteringsinsatser, ansåg Regeringen att man 

kunde stärka såväl internationell som nationell säkerhet. Ett väl fungerande 

personalförsörjningssystem var den enskilt viktigaste förutsättningen för Försvarsmaktens 

möjligheter att utföra sina uppgifter, vilket i sin tur var avgörande för den säkerhetspolitiska 

handlingsfriheten vad gäller exempelvis i vilken omfattning Sverige kunde bidra med militära 

resurser internationellt. En annan viktig utgångspunkt var att möta de krav på högteknologisk 

utrustning och välutbildad personal.74 Personalförsörjningssystemet var fortfarande präglat av 

en pliktbaserad insatsorganisation, som i sammanhanget visade sig innebära lägre operativ 

effekt jämfört med andra länder, vilket i sin tur begränsade den politiska handlingsfriheten. 

Pliktsystemet ansågs nu vara ett ineffektivt sätt att utbilda insatsberedda soldater, 75 när det 

gällde att uppnå de styrande målen om tillgänglighet, flexibilitet och rörlighet. 76 Trots ett 

avskaffande av pliktsystemet, så behöll man lagen om totalförsvarsplikt, så att regeringen vid 

behov kunde tillse att försvarsberedskapen skulle kunna återinföras. I samband med detta slogs 

nya mål för det militära försvaret fast: förmågan till insatser i Sverige, i närområdet och utanför 

närområdet skulle sättas i centrum med hänsyn till den solidaritetsförklaring som riksdagen 

ställt sig bakom som innebar att svenskt civilt eller militärt stöd utfästes till EU-länder och 

nordiska länder med en förväntan om att dessa länder vid behov bistår Sverige på motsvarande 

sätt vilket innebar en ny försvarspolitisk inriktning.77 

En rapport från Totalförsvaret forskningsinstitut 2010 visade dock på att både kostnader för och 

rekryteringsbehov till den framtida personalförsörjningen i många fall vilar på osäkra 

antaganden. Rekryteringsbehovet, såsom kostnaderna för rekrytering, utbildning och 

tjänstgöring kunde bli väsentligt större, vilket skapade ett behov att se över förslag om 

eventuella förändringar i rekryteringssystemet i enlighet med de beslut som riksdagen fattat. 

Faktum var att man inte lyckats uppnå de rekryteringssifforna av soldater som tänkt, vilket 
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banade väg för att rekryteringsbasen för kontinuerligt och tidvis tjänstgörande personal samt 

frivilliga ansågs vara i behov av utbredning och att den folkliga förankringen borde stärkas.78  

2014 tillsattes en utredning med uppdrag att analysera om Försvarsmakten utvecklats i enlighet 

med riksdagens 2009 års beslut om bemanningslösning. Slutsatsen var bland annat att 

krigsförbanden i den insatsorganisation som statsmakten beslutat om 2009 fanns på plats vid 

utgången av 2014, men att förbanden ännu inte hade den organisation, bemanning och 

utrustning som svarar mot de krigsförbandsspecifikationer som bestäms av densamma.79 
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6. Analys  

6.1 SOU 2016:63 utifrån institutionell teori 

1. Hur beskrivs individen i materialet?   

Personalbehovet är och förblir en genomgående utgångspunkt för utredningens syfte. I detta 

lyfts den individuella motivationen hos medborgarna och potentiella rekryterna upp som en 

prioriterad faktor, och det personalbehov som inte kan tillgodoses genom frivilligt insteg, det 

vill säga att individen själv anmäler intresse för att mönstra, ska tillgodoses genom kallelse till 

mönstring där motivation är viktig faktor för vem som ska anses vara bäst lämpad.80  

Lindberg menar i sin forskning att ett av kraven för en institution är att individens egna behov 

och intressen åsidosätts för den lojalitet och fokus som bör ligga på den kollektiva 

samhällsnyttan, vilket genererar det engagemang som beskrivs som substantiellt för att en 

institution ska överleva. 81  

Individen beskrivs i utredningen vara en prioriterad faktor för vilket beslut som bör tas. 

Systemet ska trots dess behov av ökad personalförsörjning som kräver mer än bara den av 

frivillig karaktär, ändå i grund och botten präglas av individens egen motivation, och denna ska 

ligga till grund för vem som anses vara bäst lämpad. Detta kan visa på dels att individens egen 

motivation och vilja faktiskt tillskrivs mening för utredningen, och att det är dessa som i första 

hand ska väljas ut för mönstring och eventuell värnplikt.  

Lindberg menar dock att värnplikten blev till en samhällsinstitution genom den politiskt 

normskapande processen om hur samhället bäst byggdes upp, och i detta också processen för 

ett fullbordande av den individuella rollen i sig självt.82 Ett steg in i värnplikten markerade 

individens steg in i vuxenlivet, och om än viktigare, in i svenska samhället.83Att pliktas in i 

svenska försvaret blev därmed en normskapande process för hur idealindividen i samhället 

skulle se ut. Fallet för denna utredning tycks närmare vara motsatt, där individen och dess eget 

intresse och motivation är det som verkar styrande för hur samhället och dess försvar byggs 

upp.  
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Ekonomisk kompensation för genomförd värnplikt beskrivs som ett medel för att bibehålla den 

enskilda motivationen, och även studieekonomiskt incitament presenteras vara 

rekryteringsfrämjande.84 Man menar här att ekonomiska incitament bör utformas på så sätt att 

det ger goda resultat för såväl individen som Försvarsmakten. 85  Samtidigt så menas den 

ekonomiska ersättningen spela stor roll för hur individen inte ska uppfatta att genomföra en 

värnplikt som något sämre jämfört med den dåvarande frivilliga militära utbildningen.86  

Förslaget om en värnplikt präglad av ekonomiska kompensationer i syfte att stärka den 

individuella motivationen och bibehålla den, presenteras som något som gynnar både individ 

och Försvarsmakten som helhet. Å ena sidan skulle detta kunna bestrida Lindbergs tes om att 

finansiella kompensationer för militär tjänstgöring skapar konflikt med den grundläggande 

institutionella logiken för rekryteringspolicyn87, å andra sidan så visar den även på hur de 

politiska målen om ett robust försvar kan gå hand i hand med ökat fokus på individualism, något 

som Lindbergs forskning i stor utsträckning motsätter sig.  

Men till vilket pris blir individen en prioriterad faktor? Utredningen menar att motivationen och 

intresset är det som skall verka vägledande för personalförsörjningen, men framförallt vad 

gäller intresset för att fortsätta i Försvarsmakten även efter genomförd värnplikt. 88  Dock 

poängteras det att om det skulle uppstå ett läge där Sveriges behov av totalförsvarspliktig 

personal som genomför militär grundutbildning inte kan tillgodoses endast av de som bedöms 

vara motiverade kan även personer som inte är lika motiverade komma att kallas till 

mönstring. 89  Detta visar i slutändan var prioriteten ligger: inte i den samhällsnyttan som 

Lindberg presenterar, utan i uppgiften som Försvarsmakten enligt politisk styrning ska lösa.  

Aspekten blir även problematisk ur Lindbergs kravspecifikation för institutionen, där 

individens egna behov och intressen inte ska prioriteras över institutionen och dess 

värderingar.90 Man kan dock tolka utredningen som att den individuella motivationen inte är 

anse som högre prioriterad än den lagunderstödda plikten, vilket skulle göra Lindbergs teori 

mer hanterbar i fallet. Dock menar Lindberg att lojaliteten således borde ligga på institutionens 

kollektiva värderingar, men denna aspekt tas inte upp i utredningen. Man hänvisar istället till 
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de uppgifter som Försvarsmakten är ansvariga för att lösa, samt till den lagstiftning som finns 

för totalförsvarsplikt.  

Att värnpliktssystemet är ett system präglat av plikt med hänsyn till lagen om totalförsvarsplikt 

kan i mångt och mycket anses motsäga att individens vilja i någon mån skulle vara av vital vikt. 

Däremot lyfter utredningen här en annan poäng av större vikt, och det är Försvarsmaktens 

framtida behov91. Detta visar på att personalbehovet inte avstannar efter en avklarad värnplikt, 

och att den individuella motivationen bör genomsyra rekryteringsprocessen från det att 

mönstringen påbörjas till det att eventuell anställning erbjuds. Individen och dess vilja och 

motivation blir således en avgörande del i Försvarsmaktens förmåga att hantera sina uppgifter 

även i övrigt.   

Detta skulle kunna tolkas som en ”bottom-up”-process, där individers motivation inom 

myndigheten kan vara avgörande för hur systemet mottas i samhället. Lindberg menar dock att 

värnpliktssystemet är en ”top-down”-process, där det är policyskaparna som driver nya 

processer mot nya normativa inriktningar. 92 Att tolka Lindbergs teori i detta fall skulle skapa 

en tanke om att policyskaparna, tillika politikerna, i detta fall implementerat en ny normativ 

riktning mot ett mer individualistiskt tänk och på så sätt reorganiserat institutionen såsom 

Lindberg definierar den, från grunden.  

2. Hur talas det om medborgaransvar, nationell tillhörighet och inomstatlig 

solidaritet i dokumenten?  

Medborgaransvar nämns inte som begrepp i utredningen. Begreppet ”medborgare” finns dock 

omnämnt och vad detta i praktiken innefattar. Utredningens förslag om en återinförd värnplikt 

innebär att skyldigheten träffar såväl män som kvinnor, vilket betyder att förhållandet mellan 

kvinnor och män som medborgare i samhället omfattas av samma skyldigheter och rättigheter 

i förhållande till det militära försvaret. Detta beskrivs av utredningen vara ett mycket viktigt 

principiellt steg som bör ha stor inverkan på vilket sätt som normer och värderingar succesivt 

utvecklas inom området.93  

Lindberg menar att värnplikten som samhällsinstitution vilar på bland annat konceptet 

samhällsplikt, som inte bara symboliserar medborgarnas skyldigheter utan även deras 
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individuella mål om att ingå i en social grupp och skapa en gemensam identitet.94 Begreppet 

”medborgare” har i utredningen utvecklats och breddats mot det tidigare värnpliktssystemet 

som enbart inkluderat män. Icke desto mindre så beskrivs detta som ett viktigt steg i den 

normskapande process där värderingar succesivt byggs in i samhället.  

Begreppet ”ansvar” nämns i sammanhang där det talas om den politiska ledningens ansvar att 

förklara sin egen roll i beslutet om totalförsvarsplikten så att detta förblir tydligt för 

medborgarna.95 Samtidigt betonas flertalet gånger hur myndigheterna därefter övertar ansvaret 

när beslutet om mönstring för individen väl tagits.96 Ansvar benämns såvida inte vara något 

som föreligger hos individen i fallet, utan snarare hos staten och dess berörda myndigheter.  

Ett närliggande begrepp till medborgaransvar som lyfts i dokumentet är ”samhällsansvar”. 

Detta omnämns i samband med att studieekonomiska incitament uppmuntras i syfte att ge 

avkastning både för individen och Försvarsmakten i helhet. Samhällsansvaret blir här en 

anledning till att staten bör lägga ner kostnaden för utbildningen, som en del i att gynna Sverige 

försvarsberedskap.97   

Lindberg menar att ett värnpliktssystem präglas av de samhälleliga normer och förväntningar 

som finns vad gäller samhällsansvar. Han menar att man under början av 1900-talet 

implementerade den partiideologiska idén om socialism, 98   och där värnplikten blev en 

institutionaliserad bas för att stärka den kollektiva identiteten i Sverige. 99 I utredningen tycks 

man använda samhällsansvaret som ett argument för det studieekonomiska incitament som i 

slutändan blir ett sätt att stärka landets försvarsberedskap. Det tycks således vara i samhällets 

intresse att lägga ner de pengar som krävs för utbildning, vilket skulle kunna visa på att det 

finns en fortsatt koppling till de socialistiskt präglade samhällsnormer som Lindberg talat om.  

Utredningen konstaterar att en förekommande uppfattning är att tjänstgöring utomlands per 

definition är oförenligt med icke anställda totalförsvarspliktiga. Detta menar utredningen är en 

begränsning i Försvarsmaktens lösande av uppgift, och föreslår att även värnpliktiga kan 

mobiliseras och sättas in i operationer inom ramen för den solidaritetsförklaring som råder, med 
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förutsättning att det handlar om försvaret av Sverige.100 Denna solidaritetsförklaring menas med 

den inriktningsproposition som riksdagen 2009 ställde sig bakom, innebärande att svenskt civilt 

eller militärt stöd utfästes till EU-länder och nordiska länder, med en förväntan att dessa länder 

ska bistå Sverige på motsvarande sätt.101 Utredningen presenterar här ett sätt där värnplikten 

blir förenlig med den solidaritetsförklaring som 2009 skrevs under av svenska regeringen. 

Solidaritetsförklaringen i sig hänvisar inte specifikt till en solidaritet av inomstatlig karaktär, 

något som Lindberg argumenterar för var en av anledningarna till att man från regeringens håll 

valde att avskaffa värnpliktssystemet 2009.102 Lindbergs teori tycks således sammanfalla med 

det utredningen menar vara den ”förekommande uppfattningen” om att en internationell 

mobilisering av värnpliktiga inte är förenligt med värnpliktssystemet som sådant. På samma 

sätt tycks solidaritetsförklaringen från 2009 inte utgöra en begränsning för ett återinförande av 

värnplikten enligt utredningen.  

Utredningen nämner inte nationell tillhörighet som begrepp, men talar om begreppet 

”folkförankring” i det hänseendet att det spelar en stor roll värdemässigt för hur 

värnpliktssystemet mottas i samhället, på liknande sätt som Lindberg talar om nationell 

tillhörighet. Utredningen menar att folkförankring är ett subjektivt begrepp som inte sällan 

används i den försvarspolitiska debatten för att beskriva något som anses bra, snarare än ett 

definierat och mätbart tillstånd. Det finns ingen omedelbar automatik mellan plikt och 

förankring, eller mellan antalet värnpliktsutbildade och hur stödet för verksamheten utvecklas 

i samhället. Tvärtom, så visar andra länder på hur yrkesförsvar istället för värnplikt kan utveckla 

en hög grad av folkförankring. Med detta menas att en fullt ut tillämpad värnplikt för kvinnor 

och män, som upplevs irrelevant och illa genomförd, exempelvis istället skulle inverka 

kontraproduktivt på folkförankringen. Utredningens bedömning blir därefter att en plikt som 

omfattar kvinnor och män – där alla kan komma ifråga men egen motivation har betydelse – 

tillsammans med bred politisk uppslutning, har bäst möjlighet att vinna förståelse och 

förankring i samhället.103  

Folkförankring menar utredningen inte per automatik skapas genom tillämpning av ett 

rekryteringssystem präglat av plikt, utan att även ett ineffektivt sådant system kan verka 

motsatt. I detta trycks det på att en plikt som omfattar både kvinnor och män, där alla blir 
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inkluderade men där även individens vilja och motivation har stor betydelse, har bäst möjlighet 

för att vinna förståelse och förankring i samhället. Detta är något som Lindberg skulle ställa sig 

starkt emot, då plikten ansågs vara tillräcklig för att bekräfta en fullgod nationell tillhörighet 

tack vare de normer som byggts upp om hur medborgarna (eller åtminstone de manliga 

medborgarna) borde agera.104 Skillnaden blir här den individuella viljan och motivationen, som 

inte tillskrivs större vikt hos Lindberg men som betonas som en av de viktigare bitarna för ett 

effektivt värnpliktssystem i utredningen.  

6.2 SOU 2016:63 utifrån instrumentell teori  

1. Vilka handlingsalternativ anser man sig ha?  

SOU 2016:63 framhåller att det personalbehov som Försvarsmakten har inte längre kan 

tillgodoses genom total frivillighet. Däremot säger man att personalförsörjningen så långt 

Försvarsmaktens rekryteringskraft medger ska bygga på frivillighet, och att all rekrytering 

inklusive den av frivillig karaktär ska ske med stöd i totalförsvarsplikten. De personalbehov 

som inte kan tillgodoses genom frivilligt intresse, dvs att individen själv anmäler intresse för 

mönstring, ska tillgodoses genom kallelse till mönstring där motivation är en viktig faktor för 

vem som ska anses vara bäst lämpad.105 

Utredningen har med bakgrund i det politiska målet om en robust och långsiktig 

personalförsörjning till Försvarsmakten sammanvägt bedömningar på de storlekar som 

utbildningsvolymerna skulle kräva, och dessa har sammanfattats i fyra olika alternativ (A-D). I 

samtliga alternativ utgör de frivilligt rekryterade 2500, därutöver sker en uppfyllnad med 

totalförsvarspliktiga så att de krävda volymerna uppnås.106  

Alternativ A visar konsekvenserna för krigsorganisationen om den föreslagna 

personalförsörjningsmodellen inte införs och rekryteringen fortsättningsvis helt förlitar sig på 

frivillig rekrytering. Detta motsvarar med andra ord det system som varit rådande mellan åren 

2011–2015.107  

Alternativ B innebär en lösning så att volymen frivilliga kan kompletteras med cirka 1500 

inkallade totalförsvarspliktiga upp till en total utbildningsvolym på 4000. Denna 
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utbildningsvolym skulle vara i enlighet med den av Försvarsmakten avvägda 

produktionskapaciteten för perioden 2018–2020.108 

Alternativ C innebär ytterligare inkallelser av totalförsvarspliktiga. Detta alternativ genererar 

en ökning av utbildningsvolymerna som skulle överstiga den av Försvarsmakten avvägda 

produktionskapaciteten. Denna ökning skulle ske stegvis med 1000, 2000 och 2500 

totalförsvarspliktiga redan under den innevarande försvarsinriktningsperioden vid 

betänkandet.109 

Alternativ D innebär också en ökning av utbildningsvolymerna över den avvägda 

produktionskapaciteten, men ökningen är ändå mindre inom den innevarande 

inriktningsperioden och större i perioden 2021–2025. Alternativen C och D skulle innebära 

behov av ökade försvarsanslag i nästa inriktningsperiod.110 

Gemensamt för samtliga alternativ är att de visar soldatförsörjningen av krigsorganisationen 

via grundutbildning, där även den totala volymen av krigsplaceringsbara i samtliga alternativ 

räcker till för att bemanna krigsorganisationen exklusive personalreserven, så räcker inte 

volymen frivilliga.111 De handlingsalternativ som återfinns i utredningen blir tillika de lösningar 

på problematiken som beskrivs. Problematiken bottnar i en bristfällig rekrytering av soldater, i 

en säkerhetspolitisk omvärld med ökade krav på försvarets tillgänglighet och effektivitet. 

Handlingsalternativen präglas således av det behov som måste uppfyllas i syfte att bemanna 

krigsorganisationen.  

Christensen et al menar att myndigheter är målstyrda och på så vis även målrationella.112 

Alternativen ovan blir tillika de handlingsalternativ som man anser sig ha i nuläget, och det 

handlingsalternativ som väljs ut blir det alternativ som kan uppnå de politiskt satta målen bäst. 

Alternativen blir i regel problemstyrda, där den bristande förmågan att tillgodose 

Försvarsmakten med personal på längre sikt blir central likväl som det säkerhetspolitiska läget. 

Beslutet blir tillika klarläggandet mellan mål-medelsambandet.  
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2. Vilka förväntningar anser man att dessa handlingsalternativ ska uppfylla?  

Utredningen konstaterar att den tidigare personalförsörjningsreformen som varit byggd på total 

frivillighet inte genomförts i den takt som ekonomin medgav, utan långsammare. Ett steg till 

personalförsörjning med stöd i totalförsvarsplikten innebär att de personalvolymer 

Försvarsmakten planerat och avsatt ekonomi för också kan uppfyllas och produceras, vilket 

medför ökad stabilitet och förutsägbarhet i personalförsörjningen i och med att ekonomin 

avsätts för rätt politiskt ändamål.113 

Christensen et al menar att förväntningarna på de alternativ som tagits fram speglar den önskan 

om framtida konsekvenser de förväntas bidra till i förhållande till de målen som givits.114 

Förväntningarna på handlingsalternativen tycks således vara att de bättre ska vara kompatibla 

den ekonomiska förutsättningen som finns, men också att det ska medföra ökad stabilitet och 

förutsägbarhet. Värnpliktssystemet blir här ett väl avhängt system för att säkra inkomsten av 

personal in i försvaret, vilket i sig speglar de politiska målen som satts upp för ett robust och 

hållbart försvar. Förväntningarna blir tillika att handlingsalternativet skall verka som verktyg 

för att uppnå de politiska mål som presenterats och på detta sätt även möjliggöra att 

myndigheten kan agera målrationellt.  

3. Hur ska ett val mellan eventuellt fler alternativ genomföras?  

Det enskilt viktigaste målet för försvarsperioden 2016–2020 beskrivs vara att öka den operativa 

förmågan i krigsförbanden och den samlade operativa förmågan i totalförsvaret. För att detta 

ska kunna uppnås krävs personellt och materiellt uppfyllda krigsförband. Utredningen har efter 

sex år efter det att Sverige övergått till rekrytering på frivillig grund bytt ut antaganden om hur 

det var tänkt att bli mot erfarenhetsvärden om hur det egentligen blev.115  

Målet som beskrivs är det politiska mål som beslutats för perioden 2016-2020. Det blir enligt 

Christensen et al det logiska målet att följa för Försvarsmakten i syfte att agera målrationellt i 

linje med den politiska viljan. Detta innebär i praktiken att man värderar tillgängliga alternativ 

eller medel utifrån de konsekvenser de har i förhållande till de fastställda målen, gör viljestyrda 

val mellan alternativen och uppnår de effekter som önskas genom dessa val. I detta fall ställs 

de olika alternativen mot varandra i utredningen, i syfte att mäta i tabeller vilket alternativ som 

                                                           
 

113 Regeringen, 2016, s 22  
114 Christensen et al, 2005, s 34  
115 Regeringen, 2016, s 13  
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egentligen skulle tjäna de politiska målen bäst. Alternativ A tas upp som ett alternativ där 

personalreserven redan är så pass låg för den innevarande inriktningsperioden att den i princip 

skulle upphöra helt i nästa, och tillväxten för ett robust försvar skulle inte bli gällande. 

Alternativet avfärdas därav från utredningen. Samma slutsats dras från alternativ B.116 

Alternativ C skulle innebära en ökning av utbildningsvolymerna, men samtidigt överstiga den 

av Försvarsmakten avvägda produktionskapacitet redan i innevarande 

försvarsinriktningsperiod. Alternativet skulle med andra ord möta de politiska kraven om ett 

robust system vad gäller bland annat personalreserv, men medför relativt stora konsekvenser 

för den operativa effekten under innevarande inriktningsperiod.117 Detta skulle även kräva ett 

stort ekonomiskt påslag för försvaret, vilket utredningen bedömer skulle få märkbara effekter 

på den planerade verksamheten i övrigt.118 

Alternativ D innebär i enlighet med alternativ C en ökning av utbildningsvolymerna över den 

avvägda produktionskapaciteten, men ökningen bedöms vara mindre i innevarande 

inriktningsperiod och större i den eftervarande. De negativa effekter och konsekvenser som 

beskrivits för alternativ C kan därmed undvikas, och utan att tillväxten senareläggs på ett 

oacceptabelt sätt. Alternativ C skulle även innebära en akut förflyttning av resurser från de 

redan kontinuerligt anställda, till utbildningsproduktionen, vilket inte skulle vara gynnsamt om 

syftet är att Försvarsmakten ska kunna lösa sina uppgifter i övrigt. Sammantaget gör 

utredningen bedömningen att alternativ D är att föredra och blir således det förslag som 

presenteras.119 

Sammantaget vilar alternativen på en antagande att personalförsörjningen inte kan stabiliseras 

utan ökade produktionsvolymer. 120  Man menar nu att det tidigare rekryteringssystemet 

behandlat större utbildningsvolymer som överutbildning och onödiga, och att detta visat sig 

vara ett ohållbart tänk i den framtid som nu blivit nutid.121 

Anledningen till de ändrade förutsättningar för personalförsörjning beskrivs vara det ökade 

fokus på nationellt försvar med åtaganden i närområdet i ett försämrat omvärldsläge. Detta har 

ställt större krav på en personalförsörjningsmodell med stor robusthet och flexibilitet, vilket 

                                                           
 

116 Ibid, s 145  
117 Ibid 
118 Ibid, s 146  
119 Ibid, s 147  
120 Ibid, s 149  
121 Ibid, s 148  
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inte kan uppnås med den rådande modellen. Behovet bedöms vara att öka rekryteringen med ca 

47 % redan från 2017 om de målen som presenterats ska uppnås.122 Samtidigt lyfts också att 

anledningen till varför man gjorde pliktsystemet vilande 2009 och inte avskaffat, var för att vid 

behov åter snabbt kunna tillämpa lagen om det säkerhetspolitiska läget har förändrats eller mot 

bakgrund av att totalförsvarets behov av personal inte längre kunde tryggas enbart genom 

frivillig rekrytering.123 Individer födda 1999 och 2000 kommer vara de första att beröras av 

aktiverad mönstring och grundutbildning med plikt och påverkar både män och kvinnor på lika 

villkor. Vad som nu föreslås som förändring är att det även ska utgå ekonomisk ersättning för 

genomförd värnplikt, vilket beskrivs som en motivationsfaktor.124 

Genom att se till det handlingsalternativ som valdes ut och presenterades som det bäst lämpade 

alternativet att leva upp till det politiska målet om en robust och långsiktig personalförsörjning 

till Försvarsmakten. Christensen et al menar att politiska myndigheter i grund och botten är 

präglade av ett rationellt tänk, som utgår ifrån att verka uppgiftslösande utifrån de politiska mål 

och krav som ställts. Uppgiften blir tillika att hitta bra medel för att nå dessa mål, och en 

eventuell förändring som konsekvens av detta blir en rationell anpassning till de mål och 

styrsignaler som angivits.125  

Det blir tydligt att samtliga handlingsalternativ som presenteras utgår från att verka 

måluppfyllande mot det som uttryckts från regeringens sida. Detta rimmar väl med vad 

Christensen definierat som målrationellt beteende. Valet mellan alternativen tycks bottna i vad 

som på bästa sätt kan uppfylla dessa mål, men samtidigt bereda möjlighet för Försvarsmakten 

att samtidigt kunna lösa sina ordinarie uppgifter.  

6.3 Regeringsbeslut 2017 ”Uppdrag till Försvarsmakten” utifrån institutionell 

teori 

1. Hur beskrivs individen i materialet?  

Regeringens uppfattning i beslutet är att personalförsörjningen av det militära försvaret dels ska 

byggas på frivillighet, dels på totalförsvarsplikt. Syftet med detta beskrivs vara att uppfylla de 

mål riksdagen har angett i förhållande till vad Försvarsmakten ska klara av i fråga om förbands-

                                                           
 

122 Ibid, s 13-14  
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125 Christensen et al, 2005, s 13  
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och personaluppfyllnad. Personalförsörjningen ska så långt som möjligt bygga på den enskildes 

intresse, motivation och vilja.126 

Regeringens prioritering genomsyras av den vision som tidigare presenterats av utredningen. 

Individens vilja och motivation tas upp som två viktiga delar i hur försvaret byggs upp, men 

kan vid behov åsidosättas i förhållande till det krav på personaluppfyllnad som försvaret måste 

uppfylla.  

Lindberg menar att pliktas in i svenska försvaret blev en normskapande process för hur 

idealindividen i samhället såg ut. 127 Detta är inget som omnämns i beslutet, snarare tillskrivs 

individen fortsatt ha en viktig roll för beslutet och hur det ska praktiseras.  

2. Hur talas det om medborgaransvar, nationell tillhörighet och inomstatlig 

solidaritet i materialet?  

Inget av de tre begreppen nämns i beslutet. De värden som nämns för ”skälen till beslutet” är 

att betrakta som förmåga, såväl operativ som samlad förmåga inom totalförsvaret, 

försvarsberedskap och försämrat säkerhetspolitiskt läge.128  

Det som i beslutet anges vara skälen för beslutet är tillika att tolka som de argument och värden 

för varför ett återinförande av värnplikt är nödvändig. I detta beskrivs den operativa och 

samlade förmågan inom totalförsvaret och dess beredskap vara av stor vikt, samtidigt som inget 

av de tre värdeorden som Lindberg anger vara substantiella för motivering av värnplikt återfinns 

i någon form. Detta kan problematisera Lindbergs teori om vilka värden och argument som 

egentligen gör sig gällande för beslutet om värnplikt, men samtidigt visa på hur allt fler 

uppgiftsrelaterade och omvärldsrelaterade argument blir viktiga för beslutet. Lindberg skulle 

förmodligen hävda att dessa argument är otillräckliga för att få ett värnpliktssystem att 

återinstitutionaliseras, och mena att systemet nu snarare verkar enbart i en formell karaktär 

reglerad enbart av de formella lagar och regler som råder.129 
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6.4  Regeringsbeslut 2017 ”Uppdrag till Försvarsmakten” utifrån instrumentell 

teori 

1. Vilka är problemen, hur beskrivs lösningen och var upplever man sig själv stå i 

avståndet mellan dem?  

”Mot bakgrund av att den säkerhetspolitiska situationen i Sveriges närområde har försämrats 

och att Försvarsmaktens behov av personal i krigsförbanden, enligt regeringens bedömning, 

inte kan tryggas enbart genom frivillig rekrytering bör totalförsvarspliktiga, med hänsyn till 

Sveriges försvarsberedskap, vara skyldig att genomgå mönstring och fullgöra grundutbildning 

med värnplikt”130 

Problemet tycks vara tvådelat. Dels det försämrade säkerhetspolitiska läget i närområdet kring 

Sverige, dels Försvarsmaktens icke-förmåga att på frivillig väg rekrytera tillräckligt stor mängd 

personal med hänsyn till behoven. I slutändan blir detta problematik även för att kunna nå de 

försvarsinriktade mål angivna av regeringen.  

Med utgångspunkten att organisationer är målstyrda, så blir problemlösning en central del i 

vilka handlingar som blir rationella, de så kallade målrationella handlingarna. Genom att agera 

på detta sätt kan de uppnå de resultat som önskats från högre instanser.131 Lösningen i denna 

problematik blir att införliva den värnplikt som varit vilande sedan 2009. Detta möjliggör 

försvarets lösande av uppgift samtidigt som den skulle öka möjligheten att möta problematiken 

även på det säkerhetspolitiska planet.  

Till bakgrund för detta tjänar lagstiftningen. Genom att hänvisa till lagen om totalförsvarsplikt, 

som bereder möjlighet för regeringen att närsomhelst, vid behov återinföra kravet för 

medborgarna att mönstra eller fullgöra värnplikt132, så kan avståndet mellan det som beskrivs 

som dagens problem och det som ses som dagens lösning göras väldigt kort.  
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7. Slutats  

Syftet med uppsatsen var att undersöka huruvida återinförandet av värnpliktssystemet 2017 kan 

argumenteras ha fortsatt koppling till sin definition som samhällsinstitution, eller om denna 

definition är förlegad till fördel för något annat. För att uppfylla detta syfte hade följande 

frågeställning formulerats: Är värnplikten som samhällsinstitution att anses som återinförd, och 

om inte, hur kan vi annars förstå den utifrån Christensens et al definition av instrumentell 

organisationsteori?  

Återinförandet av värnplikten i Sverige 2017 kan förstås enligt Christensen et als definition av 

instrumentell organisationsteori som en målrationell handling. Försvarsmakten som 

underordnad myndighet till regeringen tjänar som en målstyrd organisation, där dess ageranden 

präglas av den politiska målsättningen som angivits. Christensen et al menar att myndigheter 

blir tillika verktyg som står till förfogande för den politiska ledningen, där besluten präglas av 

den rationalitet som finns inbakad i den formella organisationsstrukturen. I detta fall beskrivs 

målen vara en stabil, robust personalförsörjning av försvarsmaktspersonal. Värnplikten blev en 

lösning för detta, och kan därmed argumenteras för att vara det verktyg som i sin tur får 

Försvarsmakten att uppnå de politiskt satta målen. Samtidigt tycks den försämrade 

säkerhetspolitiska situationen i Sveriges närområde ha ökat behoven av antal personal i 

krigsförbanden.  

På detta vis kan återinförandet förstås som en problemlösning på två fronter: dels 

Försvarsmaktens oförmåga att på frivillig väg rekrytera soldater, dels den försämrade 

säkerhetspolitiska situationen som ställt högre krav på landets försvarsförmåga. De olika 

handlingsalternativ som presenterades i utredningen tycks vara prioriterade att hålla vägen 

mellan nuvarande läge och de förväntade målen relativt kort för att samtidigt hålla sig inom de 

ekonomiska ramarna. Genom att hänvisa till lagen om totalförsvarsplikt verkar man kunna göra 

just detta. Att denna väg är kort är något Lindberg med största sannolikhet skulle motsätta sig. 

Att enkelt hänvisa till en lag som varit vilande sedan 2009 är inte detsamma som att återskapa 

de normer och den medborgarsacceptans som varit gällande under det tidigare 

värnpliktssystemet, men icke desto mindre så verkar detta vara tillräckligt för detta fall av 

återinförande.  

Denna förståelse av återinförandet går hand i hand med den tidigare forskning som Donald S. 

Travis har presenterat, där ett återinförande av värnpliktssystemet skulle vara att tolka som en 

praktisk lösning på ett existerande problem, och där regeringen verkar i sin pragmatiska roll för 
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att hantera detta. Det politiska uppdrag som ges till försvaret blir den lösning som ansetts passa 

bäst för att möta det hot eller den kris som råder just då, och är således inte en lösning som 

nödvändigtvis är inbitet i en samhällelig kultur eller norm.   

Att värnpliktsystemet bör präglas av nationell tillhörighet, medborgaransvar och solidaritet som 

Lindberg förespråkar, tycks inte längre vara av prioritet för beslutet. Lindberg menar att den 

individuella strävan som finns bör gå efter att ingå i en gemensam svensk identitet. I både 

utredningen och beslutet om återinförandet kan det dock spåras att prioriteten inte längre ligger 

på att skapa en kollektiv gemenskap, utan på att bibehålla det individuella intresset för försvaret. 

Denna förändring är något som påtalats av bland annat Janowitz, som tidigare varit starkt 

troende på värnpliktens starka koppling till det nationalistiska och patriotiska, men som även 

han konstaterar att detta inte tycks vara prioriterade värdeargument för värnpliktssystemen i 

demokratiska stater längre.  

Det materialet även visar på är hur individen tillskrivs allt större roll för beslutet, något som tas 

upp i Maya Eichlers forskning. Hon menar att medborgarskap inte är en helt bortglömd faktor, 

men att denna är åsidosatt för andra prioriteringar av mer individualistisk karaktär, vilket i detta 

fall rimmar väl med regeringen reorganisering av den svenska värnplikten där både män och 

kvinnor inkluderas på lika villkor. Detta skapar såväl ett ökat fokus på individualisering för 

statliga beslut, som en förändrad definition av medborgarbegreppet.  

Det tycks inte heller föreligga vidare bevis för att värnplikten försöks integreras i ”folks hjärtan” 

som den samhällsinstitution Lindberg menar att den borde. Snarare verkar beslutet präglas av 

ett problem-lösningsförhållande, en slutprodukt av det Christensen et al kallar mål-

medelsamband, som bottnar i ett ökat säkerhetspolitiskt hot och en oförmåga att rekrytera 

soldater på frivillig basis. Svaret på frågan om värnplikten återinförts i sin roll som 

samhällsinstitution, baserat på detta material, tycks således vara nej.  

Dock bör man vara försiktig i att förkasta Lindbergs teori helt i detta fall; utredningen benämner 

ändå den folkliga förankringen som en egenskap i behov av stärkning för att värnplikten ska 

verka effektivt. Det tycks således finnas ett behov av fortsatt acceptans i samhället för att 

systemet ska överleva. Skillnaden blir här dock hur man motiverar denna folkliga förankring. I 

utredningen och beslutets fall så tycks detta hur inte bottna i att uppnå ett individideal inom 

försvaret, och inte heller genom nationalistiska eller för den delen socialistiskt präglade slagord, 

utan i hur man som stat möter de säkerhetspolitiska hot man står inför.  
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Denna uppsats har gått i linje med den tidigare forskning som förespråkar ett nytt fokus med 

ökad prioritering av individualism och utvidgat medborgarbegrepp. Denna uppsats har dock 

inte bara konstaterat detta, utan även visat på att i fallet av återinförande av värnplikt i Sverige 

2017 så finns det fog att hävda att värnplikten inte längre är att definiera som en 

samhällsinstitution, vilket skulle kunna ge en ökad kunskap om förståelsen för 

institutionalisering, och även legitimering av politiska beslut. Genom detta hoppas uppsatsen 

givit en grund för vidare diskussion om institutioner i helhet och legitimering av politiska 

försvarsbeslut i synnerhet.  

7.1 Kritisk diskussion och vidare forskning  

En kritisk aspekt med kvalitativ textanalys som tidigare berörts är risken för subjektiv tolkning 

av materialet och läsning av teorierna. I detta fall kan det skapa svårigheter i 

operationaliseringen av teorierna. I denna uppsats har de värdeord som Lindberg beskrivit som 

substantiella, inte återfunnits explicit i materialet. Detta kan bero på flertalet anledningar: att 

begreppen i sig finns med men omformulerats, eller att fel material valts för studerandet av just 

dessa. Detta har tagits i beaktan genom att i största möjliga mån se till närliggande begrepp i 

syfte att förstå den Lindbergs definition av institutionell teori mer och uppnå en högre grad av 

validitet. En annan orsak till att begreppen inte omnämns kan också vara att de substantiella 

värden som Lindberg hävdar var gällande för värnpliktssystemet innan 2009, helt enkelt inte är 

gällande i fallet om återinförandet 2017.  

Det finns en annan problematik att belysa vad gäller Lindbergs tre värdeord. Trots att han anser 

de vara substantiella, så nämner han inte hur eller var dessa tre substantiella värdeord skall 

omnämnas någonstans. En kritik som skulle kunna riktas mot uppsatsen blir således att 

materialet som valts ut för analys de facto inte är forumet där dessa värden lyfts upp eller bör 

omnämnas. Tolkningen som gjorts av Lindbergs teoretiska anspråk är dock att de normer och 

värden som skapas i samhället i grund och botten härstammar från politikerna. Värden och 

normer som stadgas i lagstiftningar, som i sin tur genererar legitimitet, integration och skapar 

förutsättningar för institutionerna att verka självgående och bli en del av samhället. Rimligtvis 

borde då dessa argument och underliggande värden presenteras i den utredning där olika förslag 

bereds, alternativt speglas i det officiella beslut som presenteras, och därför har just det 

materialet valts.  

Resultatet för studien har dock begränsningar i generaliserbarhet. Vidare forskning på området 

skulle därmed rekommenderas vara att studera annat material i syfte att stärka alternativt 
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dementera tesen om att värnplikten inte återinförts i samma slags institutionella roll som 

Lindberg menar att den borde. Alternativt skulle vidare forskning kunna använda teorierna och 

se om de går att applicera på andra länder med liknande utfall och på så sätt öka förståelsen för 

värnpliktens, och kanske även försvarsförmågornas utveckling. Denna uppsats har även berett 

möjlighet att göra en kvantitativ studie på ämnet, i syfte att se vilka värdebegrepp som dyker 

upp och hur ofta. Genom att använda underlaget från denna studie kan man identifiera den 

djupare förståelsen, och omvandla till en kvantitativ studie. Detta skulle utöka möjligheterna 

för generaliserbarhet.  
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